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DOSEŽKI

Imenovanja v nazive
Dr. Dejanu Valentinčiču čestitamo ob imenovanju v naziv docent za
področje "Ustavno pravo in človekove pravice".

Dr. Jerneju Podlipniku čestitamo za ponovno imenovanje v naziv
docent za področje "Javna uprava".
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A. Mavčič: “Human Rights Law:
Australia and Slovenia”
Obveščamo vas, da je prof. dr. Arne Mavčič, v sodelovanju z dr. Mattom
Harveyjem in dr. Robertom Waltersom, v znanstveni reviji “Liverpool Law
Review” objavil članek z naslovom “Human Rights Law: Australia and
Slovenia”.
Članek je dostopen preko te povezave: https://rdcu.be/4ISi.

Povzetek objavljamo spodaj:
The human rights legal framework of Australia and Slovenia are vastly
different. This article explores the evolution of human rights laws of Slovenia
and Australia. While the study and comparison of Australia and Slovenia is
uncommon, and not often used as an example to highlight aspects of human
rights, both states have a long history of cooperation. The first Slovenian
reportedly arrived in Australian in 1855. Since then, and particularly
following World War Two, there has been a steady stream of Slovenian’s
migrating to Australia. Slovenia upon independence prepared a new
constitution that reflected the democratic human rights of the European
Union, in 1991, and ratified the European Convention on Human rights in
1994. This article highlights how the opportunity Slovenia had to develop a
new constitution, they were able to include many human rights that are
often found in legislation. Australia’s constitution came into effect in 1901.
Being more than 100 years old, there has been no attempts to revise the
Australian constitution and expand the current express human rights. This
article will determine whether the European Union’s human rights laws have
not only influenced Slovenia’s human rights laws, but also Australia’s. This
article suggests that Australia has much to learn from the Slovene
experience, but is constrained by its constitution and region. This article
highlights how a state formed in recent times, has had the opportunity to
develop a constitution that reflects modern day human rights while an older
state with longer established democracy has fallen behind in its protection
of human rights.
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Spremenjeni pogoji dostopa
do Pravnega informacijskega
portala Ius-Info in vsebin
revije Pravna praksa za člane
knjižnice
Spoštovani študenti, profesorji in drugi uporabniki Univerzitetne
knjižnice Nove univerze (UKNU)!
Obveščamo vas, da so se s 1. 8. 2018 spremenili pogoji dostopa
do Pravnega informacijskega portala Ius-Info in vsebin revije Pravna
praksa.
Do portala IUS-info lahko dostopate kot člani knjižnice z oddaljenim
dostopom od doma. Za oddaljen dostop morate imeti urejeno
članstvo v UKNU ter prijavne podatke za dostop do servisa Moja
knjižnica.
Portal IUS-Info vsebuje arhiv revije Pravna praksa (razen zadnjih 6
mesecev). Tekoče številke revije Pravna praksa so sedaj dostopne
preko Portala revije Pravna praksa samo iz računalnikov v knjižnici
UKNU.
Oddaljen dostop do virov UKNU:
– na spletni strani Nove univerze poišči knjižnico,
– na zavihku Baze znanja izberi željeno podatkovno zbirko,
– prijavi se v Mojo knjižnico – UKNU z uporabniškim imenom in
geslom,
– uporabniško ime je študentska vpisna številka,
– geslo določite sami ob vpisu v knjižnico UKNU.
Vsa vprašanja v zvezi z dostopom in delovanjem podatkovnih zbirk
naslovite na e-pošto knjiznica@nova-uni.si ali pokličite v času
uradnih ur knjižnice na tel.: 01 251 44 85.
Povezava do informacijskih virov, do katerih UKNU omogoča
dostop svojim članom:https://nova-uni.si/index.php/sl/baze-znanja
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Preko portala IUS-INFO dostopate tudi do spodaj navedenih revij.
Strokovna literatura
Strokovni komentarji in članki ter uporabni poslovni nasveti s povezavami na pravne podlage.

Strokovna literatura
Publikacije
PRPR

Pravna praksa

Članki in strokovni prispevki iz najbolj brane slovenske pravne revije

PODE

Podjetje in delo

Strokovni članki in razprave s poudarkom na gospodarskem, delovnem
in socialnem pravu

DEDE

Delavci in Delodajalci

Strokovni članki s področij delovnega prava in prava socialne varnosti

RODV

Odvetnik

Članki iz revije Odvetniške zbornice Slovenije

PLET

Pravni letopis IPP

Znanstveni članki in razprave o problematiki z različnih pravnih
področij

ZZRA

Zbornik znanstvenih
razprav

Znanstveni članki o dosežkih z različnih pravnih področij

SINF

Sodnikov informator

Bilten Vrhovnega sodišča RS

EVPP

Evro pravna praksa

Članki s področja evropskega prava in pravne prakse

REVU

Revus

Članki iz revije za evropsko ustavnost

DIPD

Diplomska dela

Izbrana diplomska dela z vsebinami s pravnih področij

M A G D Magistrska dela

Izbrana magistrska dela z vsebinami s pravnih področij

Druge zbirke
S O C S Pregled strokovnih

Bibliografski podatki pravnih člankov od leta 1946 dalje

člankov
U S C L Članki o ustavnem sodstvu

Bibliografski podatki člankov o ustavnem sodstvu od leta 1925 naprej

Vir: http://www.iusinfo.si/Literatura/Kazalo.aspx

Ne pozabite! Do portala IUS-INFO lahko od doma
dostopate le z urejenim članstvom v knjižnici UKNU in
preko točno te povezave: https://novauni.si/index.php/sl/baze-znanja
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Na revis.openscience.si
dostopnih že več kot 1456
zaključnih nalog (PDF)
diplomantov Nove univerze
Obveščamo vas, da je preko repozitorija Revis dostopnih že več kot 1.456
zaključnih nalog* (PDF) diplomantk in diplomantov Evropske pravne
fakultete in Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze.
*podatek z dne 31. 8. 2018
Poletni urnik Univerzitetne knjižnice Nove univerze:
pon-pet od 8:30 do 15:30

velja 9. 7. - 31. 8. 2018.

Študenti ste vljudno vabljeni po relevantno literaturo za vašo diplomsko,
magistrsko ali doktorsko nalogo. Svetujemo vam tudi glede tehničnih
pregledov ter ukrepov, kako se izogniti plagiarizmu (knjiznica@nova-uni.si).
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Razpis za tutorje za tuje
študente za študijsko leto
2018/2019
Obveščamo vas, da je Nova univerza objavila RAZPIS ZA TUTORJE
ZA TUJE ŠTUDENTE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019.
Glavna naloga tutorjev bo druženje s tujimi študenti, njihovo
uvajanje v slovenski visokošolski prostor ter nudenje pomoči pri
usklajevanju študijskih in obštudijskih dejavnosti.
Funkcija je častna! Kandidati bodo poleg uradnega certifikata o
tutorstvu prejeli za opravljeno delo tudi finančno nagrado v
višini 150 EUR neto.
Prijave zbiramo do vključno 05. septembra 2018 prek spletnega
obrazca, ki se nahaja TUKAJ.
Več informacij o nalogah tutorjev in kriterijih izbora najdete v
priloženem razpisu.

Priponka: RAZPIS ZA TUTORJE ZA TUJE ŠTUDENTE ZA ŠTUDIJSKO
LETO 2018-2019
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Možnost prijave na ERASMUS+
prakse za obstoječe študijsko
leto 2017/2018
Obveščamo vas, da so v okviru projekta Erasmus+ 2017 ostala še
neporabljena sredstva za sofinanciranje mobilnosti študentov za namene
praktičnega usposabljanja v tujini.
Mobilnost mora trajati najmanj 2 meseca (60 dni) , zaključiti pa se mora
najkasneje do 30.9.2018. Študenti si morajo prakso v tujini poiskati
samostojno, ob strokovni in administrativni pomoči Erasmus+ koordinatorja
fakultete (mojca.dolenc@evro-pf.si). Zneski dotacij znašajo od 350 – 450
EUR mesečno, odvisno od izbrane države gostiteljice. Poleg tega prejmejo
študenti še dodatek za prakso v višini 100 EUR mesečno. Več informacij o
možnostih opravljanja Erasmus+ prakse najdete na: https://www.evropf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
Zaradi iztekanja razpisnega obdobja Erasmus+ 2017, se bodo vsi postopki
izbora in selekcije ustrezno skrajšani. Sredstva bodo na voljo do porabe.
V primeru večjega števila prijav, se bo pri izboru upošteval vrstni red
prispelih prijav, pri čemer bodo dodatno prednost imeli tisti kandidati, ki
bodo že ob prijavi imeli izbranega ponudnika prakse v tujini. Študenti morajo
pred odhodom v tujino opraviti tudi obvezno OLS preverjanje jezikovnega
predznanja in imeti urejene vse dokumente nanašajoče se na
mobilnost (Learning agreement for Traineship,
Pogodba o Erasmus dotaciji).
Prilagamo:
Razpis-Erasmus – IZMENJAVA ZA PRAKSO 2017/2018
Veljavne stopnje financiranja 2017
Prijavnica – SMP 2017/2018
Za dodatne informacije se obrnite na Erasmus koordinatorje: Nataša
Kolavčič (international.departmnet@evro-pf.si; 05 338 44 06 ) , v času njene
odsotnosti pa na go. Mojco Dolenc (mojca.dolenc@evro-pf.si; 01 251 44 84
).
Lep pozdrav,
Evropska pravna fakulteta
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ERASMUS+ mednarodna izmenjava,
Španija – izkušnja študentke
Evropske pravne fakultete
Študentka Evropske pravne fakultete, Ana Rezar Dečman, je 6 mesecev študirala na
španski
Univerzi v Coruñi. .
"Vsaj 6 predmetov na semester profesorji izvajajo v angleškem jeziku. Študenti na
predavanja prihajajo pripravljeni, saj ta potekajo po ameriškem sistemu, kjer se od
študentov pričakuje, da se aktivno vključujejo v pogovor s profesorji."
Erasmus poročilo preberite na:
https://www.evropf.si/media/website/2014/02/Ana_Rezar_Decman%E2%80%93Erasmusizmenjava_
na_Universidad_de_Caruna_Faculdad_de_Derecho_ELACORU01vSpaniji_v_s.l.201
7-2018.pdf
Več izkušenj študentov si preberite na spletni strani Evro-PF v poglavju »9.5
Izkušnje študentov Evropske pravne fakultete« https://www.evropf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
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Okrepljeno Erasmus+
sodelovanje (University of
Lisbon)
Spoštovani! Obveščamo vas, da je Evropska pravna fakulteta uspešno
zaključila pogajanja za vzpostavitev nekaterih novih Erasmus bilateralnih
sporazumov z uglednimi institucijami iz tujine.
Fakulteta je v okviru programa Erasmus+ novo obliko sodelovanja
vzpostavila z »University of Lisbon« s Portugalske.
Več informacij o programu Erasmus+ Evropske pravne fakultete najdete
na: https://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus2/ .
Več o univerzi na: https://www.ulisboa.pt/en
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Erasmus+ študenti lahko bivajo v
študentskih domovih Ljubljana
Obveščamo vas, da je Nova univerza v juniju 2018 uspešno sklenila dogovor s
Študentskimi domovi v Ljubljani, ki omogoča prihajajočim Erasmus+ študentom
bivanje v študentskih domovih v času trajanja njihove mobilnosti na članicah Nove
univerze. S tem dejanjem je fakulteta še dodatno okrepila in podprla svoj
mednarodni program ter omočila tujim študentom kakovostno in ugodno bivanje v
Sloveniji, v času študija.
Več informacij o Študentskih domovih v Ljubljani najdete na: http://www.studdom-lj.si/ .

14
KARIERNI KOTIČEK

14

Študijsko obdobje, vstop na trg
dela
Zaradi neugodnih razmer za nove diplomante na trenutnem in bodočem
trgu dela morate študirati pametno. Pridobiti morate čim več uporabnih
znanj, veščin, spretnosti in izkušenj, da boste lahko brez težav vstopili v realni
svet dela in delodajalcem ponudili stvari, ki jih dejansko potrebujejo.
Zavedati se morate, da ste sami odgovorni za izbiro vašega študija in da s
tem nosite s seboj tudi vse posledice takšne odločitve. Prevzeti morate vso
odgovornost lastne odločitve za izbiro vaše bodoče kariere.

Kariera
Beseda »kariera« je v besednem
zakladu povprečnega študenta še
premalo v uporabi. Ker se izraz
kariera navezuje na svet dela in ker
obiskujete fakulteto z namenom
dosegati boljše zaposlitve, mora
posledično obstajati zveza med
študijsko smerjo in karierami.
Medtem ko velja, da se določena
študijska
področja,
kot
so
poučevanje ali medicinska strežba,
nanašajo na točno določene
specifične kariere, pa se večina
drugih študijev ne. V bistvu vas velika
večina študijev dejansko pripravi za
več možnih kariernih usmeritev.

Zakaj študirati – kaj je vaš cilj?
Presenetljivo je, da veliko študentov ne najde odgovora na to vprašanje. »Kaj lahko naredim
z mojim študijem?« je vprašanje, ki si ga pogosto postavljajo obotavljajoči študenti, ne samo
bruci, ampak tudi študenti višjih letnikov.
Večina od vas študira zato, ker verjame, da mu bo to omogočilo boljšo zaposlitev na
delovnem področju, ki vas zanima in veseli. Vaše potovanje k bodoči delovni karieri prek
fakultetne diplome je potovanje številnih priložnosti, ki vključujejo izbiro fakultete, sošolcev,
študijske smeri, izbiro predmetnika in predavateljev, načinov preživljanja časa zunaj študija
in načine, kako boste pridobljene izkušnje in znanje uporabili. Vaš cilj je, da te priložnosti čim
bolje izkoristite za dosego želene službe, želene kariere in želene kakovosti življenja.

Katere veščine bodo še zanimive na trgu dela?
• Fleksibilnost
Sodobna podjetja, ki stremijo k uspehu, potrebujejo ljudi, ki so okretni in prilagodljivi, kadar
je treba uvesti nova znanja v podjetje, opraviti nek nepričakovan projekt ali
spremeniti/prilagoditi delovni proces. Delodajalci si želijo sodelavcev, ki se znajo hitro učiti
in so se sposobni hitro prilagoditi spremembam trga ali strategijam podjetja.
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• Mehke veščine, med njimi sposobnost timskega dela
Veliko delodajalcev išče mlade diplomante, ki ne ponujajo le tehnična znanja in strokovnost,
temveč imajo tudi ustrezne osebnostne značilnosti za integracijo v njihov delovni tim.
Delodajalci ugotavljajo, da mladim diplomantom pogosto primanjkuje tako imenovanih
»mehkih« veščin, kot so medosebno komuniciranje, prijetnost in nekonfliktnost, sposobnost
timskega dela in pristnega sodelovanja s sodelavci ter predanost k doseganju poslovnih ciljev
organizacije. Te veščine so vsaj enako pomembne, kot je tehnična podkovanost delavca.
Delavcev, ki delujejo kot rušilni elementi v delovnih timih, se ne razumejo s sodelavci, ne
znajo prisluhniti in nočejo konstruktivno sodelovati z njimi, se delodajalci na veliko izogibajo.

• Sposobnosti predstavitve
Sposobnost izvedbe dobre predstavitve je veščina, ki vas bo takoj ločila od drugih bodočih
sodelavcev. Za dobre predstavitve strankam podjetja ali vašim bodočim nadrejenim ni
potrebna lepota, karizmatičnost in šarmantnost. Držati se morate le določenih pravil, se
ustrezno pripraviti in vaša predstavitev bo uspešna. Kje vam koristijo predstavitvene
sposobnosti? Pri telefonskih klicih in sestankih s strankami, sodelavci in vodstvom podjetja,
ko boste na primer predstavljali napredek pri projektu ali razvoju izdelka. S predstavitvenimi
veščinami se boste lahko hitreje potegovali za vodstvena delovna mesta v podjetju, seveda
pa vam bodo koristile tudi na vsakem zaposlitvenem intervjuju.

Študij in študiranje – kako študirati?
Pogoji za napredovanje v višje letnike so določeni z izpolnjevanjem študijskih obveznosti, za
kar so več ali manj potrebna številna odrekanja, trdo delo in discipliniranost. Zavedati pa se
morate, da ne študirate zgolj zato, da bi končali študij, ampak da bi se naučili stvari, ki jih
boste potrebovali na bodočem delovnem mestu. Zaradi tega se skušajte poklicno profilirati
že v času študija (najkasneje v višjih letnikih študija) in »srkajte« predvsem tista znanja in
veščine, ki jih potrebujete za dosego želene karierne poti. Preglejte predmete študija, ki vas
zanimajo, in če jih nimate v predmetniku, jih vzemite kot dodatne predmete. Izberite
študentske in obštudijske dejavnosti, strokovne prakse, prostovoljna dela in občasna dela, ki
vam lahko pripomorejo nadaljnje razvijati vaše veščine za področja, ki vas zanimajo.
Pogovarjajte se z ljudmi, ki delajo na kariernem področju, ki vas zanima. Vprašajte jih o njihovi
študijski smeri, ki so si jo izbrali, in o tem, kako jim je pomagala, da so postali profesionalci
na svojem delovnem področju.
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Prizadevanje za visoko povprečje ocen – lahko je dvorezen meč
Nekateri študenti se trudijo dosegati čim višje povprečne ocene, ker menijo, da bodo na tak
način imeli večje možnosti pri iskanju bodoče zaposlitve. Ali je to početje upravičeno? Ni
nujno, študiranje in delo sta dve povsem različni stvari.
Žal je precej učnih snovi na fakultetah čisto teoretičnih in zastarelih, praktično neuporabnih
v praksi. S študijem se boste sicer zagotovo priučili določenih delovnih navad, vrlin
samodiscipline, razvili sposobnost umskega razmišljanja in spoprijemanja s časovnimi
stiskami, vendar dinamika dela je bolj obsežna. Nekdo, ki bo imel povprečne ocene na faksu,
bo lahko kasneje na delovnem mestu povsem uspešen, če bo imel določene osebne
značilnosti, ki bolj pridejo do izraza v praksi. Lahko je to sposobnost vodenja, ki jo bo pridobil
z vodenjem študijskih ali obštudijskih projektov, medtem ko bodo drugi »žulili« knjige za
boljšo oceno. Lahko je to samodisciplina in tekmovalnost, ki jo bo pridobil z rednim
treniranjem v kakšnem športnem klubu, zaradi česar mu bo ostajalo manj časa za študij in
»piljenje« ocen.
Skratka, posvečanje izključno študiju ni zagotovljeno najboljša poteza za vašo karierno
prihodnost. Trud za visoko povprečje ocen je povsem upravičen le, če ste prejemnik državne
ali kadrovske štipendije (z višino povprečja vplivate na višino prejete štipendije) ali če ste se
že odločili, da se boste spustili v akademske vode in po diplomi takoj nadaljevali študij z
vpisom na podiplomski študij.

Dodatno izobraževanje ter obštudijske dejavnosti
Z vašim študijem boste lahko pridobili veliko veščin in znanj, ki jih boste potrebovali pri vašem
bodočem poklicu, verjetno pa ne vseh. Morda v predmetniku ne boste imeli vseh študijskih
predmetov, ki bi jih potrebovali, ali pa vam bodo profesorji predavali snovi, ki niso najnovejše
in najbolj aktualne v praksi. Nekateri predavatelji, ki že desetletja delujejo zgolj v akademski
sferi, bodo morda ohranjali svoje zastarele pristope poučevanja in iz takšnih učnih vsebin ne
boste odnesli večjih uporabnih znanj za vaše bodoče poklicno delo.
Zato boste morali manjkajoča znanja in veščine, ki jih boste potrebovali v karieri, pridobiti
zunaj študija. Najprej določite, katera so tista znanja in veščine, ki vam manjkajo oziroma jih
imate premalo razvite. Če imate na primer občutek, da slabo nastopate pred občinstvom, se
lahko vpišete v tečaj retorike in popravite vaše pomanjkljivosti javnega nastopanja. Če bi radi
znali špansko, na vaši fakulteti pa ne ponujajo učenja tega jezika, lahko ta predmet obiskujete
na drugi fakulteti, se vpišete v jezikovno šolo ali pa odpotujete v Španijo, kjer opravite en
semester študija. Če, denimo, potrebujete izkušnjo z vodenjem projekta, se lahko aktivirate
v kakšnem od študentskih društev, kjer se neprestano odvijajo novi projekti in izvedete
svojega.

Dopolnite si zaposlitveni profil!
Izberite obštudijske dejavnosti, strokovne prakse, prostovoljna dela in občasna dela, berite
dodatne knjige, obiskujte dodatne tečaje, družite se z ljudi, ki imajo podobne usmeritve in
zanimanja kot vi, bodite aktivni v študentskih klubih in drugih društvih, obiskujte razne
seminarje in krožke, da se boste izpopolnjevali na področjih, ki vas zanimajo oziroma dodatno
dopolnjujejo vašo izobrazbo.

Damjan Palčič, MojeDelo.com
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Študentsko delo: Asistent v
pravnem oddelku
Obveščamo vas o možnosti študentskega dela v podjetju Studio Moderna.
Vse informacije spodaj.
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ŠTUDENTSKI INOVATIVNI
PROJEKT »Socialna pravna
urgenca: brezplačna prva pravna
pomoč za socialno ranljive
skupine«
Obveščamo vas, da se je zaključil ŠTUDENTSKI INOVATIVNI
PROJEKT »Socialna pravna urgenca: brezplačna prva pravna pomoč za
socialno ranljive skupine«.
Fakulteta je prijavila projekt z naslovom »Socialna pravna urgenca:
brezplačna prva pravna pomoč za socialno ranljive skupine«, katerega
temeljna ideja je bila v sodelovanju izbranih študentov pri neposrednem
nudenju prve brezplačne pravne pomoči uporabnikom socialno ranljivih
skupin. Študenti so pod vodstvom pedagoškega mentorja obravnavali
tipične pravne probleme, s katerimi se srečujejo pripadniki najbolj ranljivih
socialnih skupin na Goriškem ter izdelali prve pravne rešitve za tovrstne
probleme.

V projektu so sodelovali:
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, zanjo
prof. dr. Marko Novak kot nosilec projekta in pedagoški mentor ter Nataša
Kolavčič, strokovno podporno osebje,
Ustanova Fundacija BIT Planota – kot organizacija iz negospodarskega
področja (stičišče nevladnih organizacij v Novogoriški regiji), zanjo Darijan
Krpan kot strokovni sodelavec projekta,
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Študenti:
Eduard Emanuela (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
Grm Kristina (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
Karafatska Anja (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
Stanišič Maja (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
Štemberger Nina (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
Trobec Anja (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
Fabjan Ines (študentka Fakultete za uporabne družbene študije)
Miroshnikova Daria (študentka Fakultete za uporabne družbene študije)
Mirt Ana (študentka Fakultete za uporabne družbene študije)
Krope Sašo (študent Fakultete za medije)
Študenti so s pomočjo projekta urili svoja znanja ter pridobivali dragocene
praktične izkušnje, ki jih bodo lahko uspešno vnovčili tudi v nadaljnji poklicni
in karierni poti. Projektno delo je svojevrstno, zato je to za študente dobra
referenca in pripomoček za hitrejši vstop na trg dela.
S pomočjo projekta se je okrepila tudi vez med visokošolsko institucijo in
institucijami lokalnega okolja ter negospodarskim sektorjem. Na ta način se
krepi prenos znanja iz akademskega v negospodarski prostor, kar še dodatno
spodbuja medsebojno sodelovanje in povezovanje.
Nadaljevane aktivnosti – »Pravna klinika«
Izkušnja s projektom ŠIPK je bila zelo dobra, tako na strani študentk kot
nevladnih organizacij, socialnih ustanov in njihovih uporabnikov. Na eni
strani je projekt študentom omogočil prepotrebno prakso v času študija, ki
je bila usmerjena v njihove ustvarjalne potenciale pri pravnem reševanju
konkretnih življenjskih primerov. Na drugi strani se je ta praksa izvajala na
področju socialno ranljivih skupin, kjer je tudi pravnih problemov precej,
vendar kronično premalo sredstev za njihovo reševanje. Obenem
sodelovanje študentov na tem področju pomaga k dodatnem razvoju
njihovega socialnega čuta, kar je še posebej pomembno za razvoj poklicnih
pravnikov kot družbeno odgovornih pripadnikov tega poklica.
Zato smo se na fakulteti odločili, da uvedemo izbirni predmet – Pravna
klinika, kjer bomo izvajali podoben format ukvarjanja študentov s praktičnimi
primeri v sodelovanju (vsaj v začetku, in na področju Goriške) s Centrom
nevladnih organizacij BIT Planota.
Ta predmet je študentom ponujen že v prihajajočem akademskem letu
2018/19.
Več si lahko preberete v priponki: ŠIPK – zaključno poročilo 2018
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OBVESTILA NOVE UNIVERZE

Jesenska pravna šola:
“BLOCKCHAIN IN GDPR – PRAVNI
VIDIK”, 17.-21. 9. 2018
Vabimo vas na Jesensko šolo z naslovom BLOCKCHAIN IN GDPR – PRAVNI
VIDIK, ki jo organizirajo Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za državne in
evropske študije in Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, vse tri
članice Nove univerze.

Jesenska šola bo potekala od 17. do 21. septembra 2018, vsak dan od
16:00 do 20:00, v prostorih Nove univerze, Evropske pravne fakultete, v
Ljubljani.
Za uspešno prijavo izpolnite prijavnico (najdete jo v prilogi te objave) in
jo skupaj s potrdilom o plačilu kotizacije pošljite na e-naslov:
tajnistvo@epf.nova-uni.si. Kotizacijo poravnate po predračunu v prilogah
te objave.
Rok za prijavo: 7. 9. 2018 oz. do zasedbe prostih mest (75).
Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini
enega izbirnega predmeta.
Več o programu jesenske šole, prijavnico in predračun za plačilo
kotizacije lahko najdete v priponkah.
Vabljeni!
Priloge:
Vabilo 2018
Prijavnica 2018
Predračun 2018
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Program jesenske pravne šole: “BLOCKCHAIN IN GDPR – PRAVNI VIDIK”, 17.-21. 9. 2018
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Obvestilo o renovaciji prostorov
Spoštovane študentke in študenti,
v študijskem centru Evropske pravne fakultete v Ljubljani začenjamo s
prenovo nekaterih prostorov, zato bodo izpiti in predavanja krajši čas
potekali na različnih lokacijah, o čemer boste pravočasno obveščeni s strani
referata fakultete.
Prosimo vas, da redno spremljate obvestila na spletni strani fakultete, kjer
bodo objavljene vse informacije, vezane na izvajanje študijskega procesa in
prenovo. Hkrati vas prosimo za veliko mero potrpežljivosti in prožnosti.
Prenovljeni prostori fakultete bodo tako za študente kot za fakulteto
velikega pomena, in bodo na voljo predvidoma do konca oktobra.
Evropska pravna fakulteta
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Prijavni in vpisni roki 2018/2019
Obveščamo vas o pomembnih datumih za prijavo in vpis v študijske
programe na Evropski pravni fakulteti Nove univerze za študijsko leto
2018/2019.
Priponka: Prijavno-vpisni roki v 2018-19
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Vabilo na 4. SoLaR delavnico
Spoštovani,
raziskovalna skupina SoLaR vas vabi na 4. SoLaR delavnico z
naslovom »EU Competition and State Aid Soft Law and its
Reception in the Member States«, ki bo potekala v četrtek, 11. 10.
2018, v Ljubljani.
Vljudno prosimo, da si za več informacij ogledate spodnjo prilogo.

4th Solar workshop_final.pdf
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Prijavni rok za vpis na
dodiplomski študij 2018/2019
Ne zamudite prijavnih in vpisnih rokov za vpis na dodiplomski študij na
Fakulteti za državne in evropske študije!
Vse informacije v zvezi s prijavami in vpisnimi pogoji za študijsko leto
2018/2019 najdete na www.fds.si/index.php/vpis.
Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ
(http://portal.evs.gov.si/prijava/).
Dodiplomski študij UN Javna uprava:
2. prijavni rok: 22. 8. 2018 - 29. 8. 2018
2. vpisni rok: 25. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Vpis po merilih za prehode, diplomante in vzporedni študij:
Prijavni rok: 1. 9. - 15. 9. 2018
Vpisni rok: 25. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Dodiplomski študij VS Upravno pravo:
2. prijavni rok: 22. 8. 2018 - 14. 9. 2018
2. vpisni rok: 19. 9. 2018 - 26. 9. 2018
Vpis po merilih za prehode, diplomante in vzporedni študij:
Prijavni rok: 1. 9. – 15. 9. 2018
Vpisni rok: 19. 9. 2018 - 26. 9. 2018
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Razpis za dodelitev štipendije v
študijskem letu 2018/19
Predmet razpisa je štipendiranje študentov oziroma študentk, ki so v
študijskem letu 2018/19 prvič, s prvo željo, vpisani na univerzitetni študijski
program Javna uprava, 1. stopnja, na redni način študija.
V študijskem letu 2018/19 bo Fakulteta za državne in evropske študije
zagotavljala sredstva za do 10 štipendij.
Datum objave razpisa: 27.7.2018

Pogodba o stipendiranju.docx
Pravilnik o stipendiranju.docx
Prijavni obrazec.docx
Razpis.docx
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Drugi prijavni rok za vpis na
podiplomski študij, 3. 9. - 14. 9.
2018
Ne zamudite 2. prijavnega roka za vpis na podiplomski študij na Fakulteti za
državne in evropske študije, ki poteka od 3.9. do 14. 9. 2018.
Vpišite se na:
- magistrski ali doktorski študijski program Javna uprava ali
- magistrski ali doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske
študije.
Vse informacije v zvezi s prijavami in vpisnimi pogoji za študijsko leto
2018/2019 najdete na www.fds.si/index.php/vpis.
Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ
(http://portal.evs.gov.si/prijava/).
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Nov dodiplomski študij:
Slovenski študiji
Se odločaš med študijem zgodovine, slovenščine, prava in geografije? Izberi
vse v enem in se vpiši na nov interdisciplinarni dodiplomski študij
slovenoslovja na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije Nove
univerze. Fakulteta zagotavlja tudi štipendije.
"Minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin," je
znana misel arhitekta Jožeta Plečnika, ki
smo jo v Plečnikovem letu 2017
mnogokrat prebrali.

A vprašanje je, ali se Slovenci zavedamo
naših del in naše edinstvene identitete, ki
jo opredeljuje zgodovinski spomin, jezik,
umetnost, geopolitika, gospodarstvo ter
ne nazadnje naša kulturna in naravna
dediščina. Slednje se v zadnjem času v
mnogih vidikih poudarja v povezavi s hitro
rastočim turizmom v naši državi. Ob tem
pa pozabljamo, da nas kot narod
opredeljuje še mnogo več!

Plečnikova dela se, podobno kot v primeru stvaritev Franceta Prešerna,
Riharda Jakopiča in Primoža Trubarja, navajajo kot temelji za
prepoznavnost slovenske nacionalne identitete. V nasprotju z mnogimi
drugimi narodi, ki so ali se še trudijo uveljaviti lastno avtonomijo, smo
Slovenci svojo postavili na kulturnih in intelektualnih temeljih ter "na
ljudskem gibanju za samoodločbo posameznika in naroda", kot navaja prof.
Peter Jambrek v knjigi Ustanovitev Slovenije. Letošnjega aprila smo namreč
praznovali 30. obletnico t.i. Pisateljske ustave, ki je bila ena od temeljnih
dokumentov za našo samostojno državo. Samostojnost pa pogojuje
preučevanje položaja Slovenije v mednarodni skupnosti, njeno geopolitiko,
mednarodne odnose in meje, terorizem ter migrantsko krizo, o čemer lahko
beremo v novi knjigi prof. Dimitrija Rupla.

Velikani slovenske kulture so gradili na poznavanju in prepoznavanju
podob in manifestacij narodne zavesti, ki je danes naša dediščina. In prav
intelektualna kritična distanca je nujna za iskanje širšega konteksta nastanka
monumentalnih spomenikov nekega naroda. Za interpretacijo spomenikov
narodnega spomina so nujna interdisciplinarna humanistično-družboslovna
metodološka izhodišča, kar upošteva tudi novi raziskovali projekt dekana
Fakultete za slovenske in mednarodne študije, prof. Darka Darovca.
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Če želimo torej stati inu obstati, kot je že davnega leta 1550 zapisal Primož
Trubar v prvi slovenski knjigi, moramo naše bodoče diplomate, novinarje,
svetovalce v javni upravi in državnih službah, sodelavce v kulturnih in
turističnih organizacijah, v gospodarstvu in podjetniških razvojnih projektih,
strokovnjake v muzejih, arhivih, založbah in knjižnicah ter druge
intelektualce v zamejstvu in po svetu izobraževati celostno in
interdisciplinarno.

Zato od letošnje jeseni Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ),
ki je članica Nove univerze, ponuja edinstven akreditirani triletni
univerzitetni dodiplomski program – Slovenski študiji. Ta program je
v Sloveniji novost, sicer pa podobne programe, prilagojene nacionalnim in
kulturnim interesom držav, ponujajo mnoge tuje univerze. Gre za programe,
kot so American Studies, Deutsche Studien, English Studies, Études
françaises, Indian Studies, Jewish Studies, Irish studies idr. FSMŠ je tudi
v postopku za akreditacijo magistrskega in doktorskega programa
slovenoslovja.
Študijski program Slovenski študiji posreduje znanja o slovenskih narodnih
značilnostih, ustanovah, osebnostih in dosežkih: o zgodovini, narodnosti in
državnosti, naravnih danostih in kulturni dediščini, politiki in geostrateškem
položaju, gospodarstvu, slovenskem jeziku in književnosti, slovenski
umetnosti in filozofiji, dosežkih in problemih trajnostnega razvoja v Sloveniji.
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Katere so prednosti študija na
Fakulteti za slovenske in
mednarodne študije?
Ekskluziven, interdisciplinaren, primerjalen program slovenoslovja
s temeljno obravnavo ter aplikativnimi podpornimi raziskavami slovenskega
ozemlja in identitete slovenskega naroda.
Kakovosten, svobodomiseln, kritičen, nepristranski študijski
program, ki obsega slovensko književnost, zgodovino, geopolitiko, kulturo
in umetnost.
Odličen akademski zbor, ki ga sestavljajo vrhunski domači predavatelji
in raziskovalci z mednarodnimi izkušnjami, npr. Gorazd Bajc, Darko
Darovec, Tamara Griesser Pečar, Peter Jambrek, Janko Kos, Ernest Petrič,
Dimitrij Rupel, Alenka Temeljotov Salaj, Bojan Žalec, idr.
Odlične zaposlitvene možnosti v diplomaciji, javni upravi, nevladnih
organizacijah, kulturni dediščini, turizmu in gospodarstvu.
Dosegljiva cena študija in štipendije.
Prilagojeni urniki, in poglobljen, interaktiven ter individualen
pristop do študenta - študentom smo na voljo za njihove individualne
študijske potrebe.
Možnosti kombiniranega in e-študija.
Fakulteta prvič uvaja tudi nadstandardni program izobraževanja in
podjetniškega usposabljanja ter usposabljanja tujcev, ki delajo in
živijo v Sloveniji, za boljše poznavanje slovenskega okolja ter znanja o jeziku
in kulturi. Seznanitev s slovensko kulturo je odličen temelj poslovanja ter
poslovnih stikov za gradnjo razvojnih podjetniških modelov in projektov.

Pridruži se slovenskim intelektualcem, ki
potujejo skozi zgodovino, kulturo in
geopolitiko.
Pohiti s prijavo in si zagotovi štipendijo!

Prijavni rok: 22. 8. – 14. 9. 2018
Vpisni rok: 25. 9. – 30. 9. 2018
Več na www.fsms.si.
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Razpis: delovni dan v
Organizaciji združenih
narodov 2018
Želite en dan preživeti z vpogledom v delovanje Organizacije
združenih narodov (OZN) na Dunaju? Shadowing
programme študentom omogoča, da en delovni dan spremljajo
delo zaposlenega pri OZN in tako pridobijo vpogled v mednarodni
svet Dunajskega mednarodnega centra (Vienna International
Centre).
Program organizira Informacijska služba ZN (United Nations
Information Service, UNIS) na Dunaju v sodelovanju z agencijami in
organizacijami ZN s sedežem na Dunaju. Cilj programa je obeležiti
dan ZN (24. oktober). V Sloveniji razpis poteka v organizaciji
Društva za Združene narode za Slovenijo.
Če želite sodelovati v programu, se do 30. avgusta 2018 prijavite
prek elektronske pošte info@unaslovenia.org (opomba: rok je bil
na željo organizatorjev podaljšan).
Podrobnosti o pogojih prijave na razpis najdete tukaj.
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Nagradni razpis Društva za ZN za
Slovenijo ob dnevu OZN (2018)
Obveščamo vas o nagradnem razpisu Društva za ZN za Slovenijo ob dnevu
OZN (2018).
V okviru štiriinpetdesetega nagradnega razpisa za diplomska, magistrska in
doktorska dela s področja delovanja OZN, ki bodo obranjena med 1.
avgustom 2017 in 31. julijem 2018, bo društvo nagradilo 10 najboljših
prispevkov študentk in študentov slovenskih fakultet. Poleg pohvale bo
vsaka nagrajenka oziroma nagrajenec prejel še simbolično nagrado.

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO razpisuje nagrade za
najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja
Organizacije združenih narodov, ki so bila obranjena med 1. avgustom
2017 in 31. julijem 2018.
Za nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, ki obravnavajo tematiko
delovanja t. i. družine Združenih narodov (ZN).
Prijava za razpis mora vsebovati:
– vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec);
– tiskan izvod dela;
– izvod dela v elektronski obliki (Word ali pdf format in na CD-ju);
– priporočilo mentorja za nagrado;
– kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno.
Prijave sprejemamo do 15. avgusta 2018 na sedežu Društva za Združene
narode za Slovenijo (Cankarjeva 1/II, Ljubljana).
Strokovna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 (deset)
najboljših. Podelitev priznanj in simboličnih nagrad bo na proslavi dneva
Združenih narodov 24. oktobra 2018.
Morebitne spremembe razpisa (roki, zahteve itn.) bodo nemudoma
ažurirane na spletni strani.
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Štipendije DAAD za študij v
Nemčiji
Obveščamo vas, da Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) tudi v
letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za diplomante,
raziskovalne štipendije za doktorande, postdoktorande in mlade
znanstvenike, štipendije za delovna bivanja za visokošolske učitelje ter
visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji.
Več na povezavi: Štipendije DAAD za študijsko leto 2019/20
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Dve štipendiji za študij v Mehiki
2019
Obveščamo vas, da Vlada MEHIKE razpisuje 2 (dve) štipendiji za državljane
Republike Slovenije za pričetek študija v marcu 2019.
Vse informacije, prijavni obrazec in prijava potekajo preko spletnega
portala: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-paraextranjeros-29785
Prijava je možna tudi preko sistema SIGCA: https://sigca.sre.gob.mx
Prijavna dokumentacija mora biti poslana na:
Embassy of Mexico
Renngasse 5/1, Floor,
1010 Vienna
Austria
najkasneje do 28. 9. 2018
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Call for papers ELFA – American
Association of Law Schools
Spoštovani doktorski študenti!
Z vami delimo informacijo o možnosti predstavitve vašega trenutnega
raziskovalnega dela pred strokovnjaki s področja evropskega prava.
Študentje Evropske pravne fakultete lahko sodelujete, saj je fakulteta
članica ELFA združenja.
Več informacij v priponki.
Dear Colleague,
On behalf of the European Faculties Association I have the pleasure to
announce the call for papers for young scholars that ELFA is jointly
promoting with the American Association of Law Schools (AALS).
The paper in question must have been accepted for publication by a
journal, but must still be in progress as made clear in the call
announcement (see annex to this letter). Due to the nature of the
initiative, only papers written in English shall be accepted for this call. The
deadline for the submission is 31 August 2018.The paper that shall be
selected shall be discussed in New Orleans, Louisiana in early January at
the meeting of the American association of law Schools.
With my kindest regards,
Michele Graziadei
President, European Law Faculties Association
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Vabilo na tekmovanje študentov
s področja civilnega prava
Spoštovani študenti,
na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru četrto leto zapored izvajajo
vseslovensko tekmovanje študentov prava iz znanja civilnega procesnega in
materialnega prava “Študentska pravda”.
Na tekmovanju se študenti preizkusite v pisanju tožb in odgovorov nanje,
kakor tudi v nastopanju pred sodiščem. Letos ponovno vabijo vse študente
prava slovenskih pravnih fakultet k sodelovanju.
Prijave se zbirajo do konca julija na naslovu: studentska.pravda@um.si.
Več

o tekmovanju najdete na: http://www.pf.um.si/studij/obstudijskedejavnosti/tekmovanja-studentov/studentska-pravda/

Priponki:
PRAVILNIK ŠP 2018
primer ŠP 2018

38
38

Poletna šola z Zavodom NEFIKS –
osveži znanje angleščine
Obveščamo vas o možnosti udeležbe na Poletni šoli. Vse informacije
spodaj.
Pridruži se nam na POLETNI ŠOLI, kjer boš z osvojenim znanjem povečal/a
svojo zaposljivost. Zate organiziramo Nadaljevalni tečaj
angleščine in kreativne Projektne delavnice z delodajalci.
KDAJ? Od 27.8.2018 do 7.9.2018, (od ponedeljka do petka) med 9.00 in
15.00.
KJE? V prostorih KGŠ v Novi Gorici.
Prijave zbiramo do 23.8.2018 oz. do zapolnitve mest. Število mest je
omejeno, zato pohiti s prijavo.
Prijave zbiramo na TALENTIRAN.SI ali na nefiks@nefiks.si.
PRIJAVA TUKAJ

Projekt sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.
PRIJAVA TUKAJ
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Digital Opportunity Traineeships
– pobuda za usposabljanje, ki jo
financira EU
Spoštovani,
Z vami delimo informacije Evropske komisije z namenom spodbujanja praks
za krepitev digitalnih veščin.
Digital Opportunity Traineeships – pobuda za usposabljanje, ki jo financira
EU – si prizadeva pomagati podjetjem, da zapolnijo prosta delovna mesta z
digitalno usposobljenimi kandidati. Pobuda bo povečala ozaveščenost
glede pomena usposabljanja za pridobitev digitalnih spretnosti in znanj na
delovnem mestu ter pomagala pritegniti več študentov k poklicem,
povezanim z IKT. Digitalne spretnosti in znanja niso potrebni samo na
področju IKT, ampak vse več tudi v vseh drugih sektorjih.
Za študente in tiste, ki so nedavno diplomirali, so začasne zaposlitve
edinstvena priložnost za razvoj digitalnih spretnosti in znanja ter
izboljšanje zaposlitvenih možnosti.

Pobuda Digital Opportunity Traineeships je zasnovana tako, da prinaša
trajnostne prednosti podjetjem in tudi iskalcem zaposlitve.
Več v priponkah:
SL-Background_DigitalOpportunityTraineeshipspdf
SL-Journey_Student_DigitalOpportunityTraineeshipspdf
SL-QandA_students_DigitalOpportunityTraineeshipspdf
SL-Factsheet_DigitalOpportunityTraineeshipspdf SLJourney_Company_DigitalOpportunityTraineeshipspdf SLQandA_companies_DigitalOpportunityTraineeshipspdf

40
40

Nagrade ELFA za najboljšo
doktorsko disertacijo s področja
evropskega prava
Spoštovani doktorski študenti,
Evropska pravna fakulteta je članica ELFA združenja, zato lahko tudi naši
doktorski študenti kandidirate za prestižno nagrado združenja ELFA.
Vse podrobnosti so navedene spodaj.
Več informacij na spletni strani: https://elfa-edu.org/awards/

Elfa awards 2018 for the best thesis in European law (including
comparative law) discussed in 2017-2018.
Any European jurist having his or her doctoral thesis / Ph.D. accepted and
approved between the period 1 October 2017 to 31 October 2018 is eligible.
The Doctoral thesis may be written in any of the languages of the ELFA
statutes (English, German, French or Spanish).
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»Poletje s knjigo 2018«, znižane
cene knjig
Obveščamo vas o znižanju cen knjig založbe Uradni list “Poletje s knjigo
2018”.
Ujemite priložnost za nakup obvezne študijske literature po izjemo znižani
ceni!
Med drugim priporočamo:
– Mednarodno kazensko pravo (Bavcon, 2012, redna cena: 78,00 €,
akcijska cena: 21,00 €),
– Mednarodno kazensko pravo – praktikum (Korošec, 2006, redna cena:
36,22 €, akcijska cena: 3,00 €),
– Pravnik na poti – komu ali kam? (Pavliha, 2007, redna cena: 7,00 € ,
akcijska cena: 1,00 €),
– Razvoj slovenske javne uprave 1991–2011 (Kovač, Virant, 2011, redna
cena: 67,00 €, akcijska cena: 15,00 €),
– Pravo človekovih pravic (Lampe, 2010, redna cena: 87,00 €, akcijska cena:
11,00 €),
– Kako študirati pravo (Cerar, Franca, 2012, redna cena: 33,00 €, akcijska
cena: 15,01 €).
Seznam knjig in cenik
Naročila na: https://www.uradni-list.si/knjigarna/ugoden-nakup
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Kongres: Theory, organisation
and practice of the law-making
process
Obveščamo vas o možnosti udeležbe na mednarodni konferenci “7th
Congress of the “Fontes” Association for Research on Sources and
Functions of the Law”, z naslovom “Theory, organisation and practice of the
law-making process”, ki bo potekala 22.-23. septembra 2018 v Varšavi
(Poljska).
Spletna stran: http://ceenels.org/events/call-for-papers-theory-organisation-andpractice-of-the-law-making-process

Organizator:
Łazarski University in Warsaw
Pokrovitelj:
Central and Eastern European Network of European Scholars (CEENELS)
Več informacij v priponki.

Palace of Culture in Warsaw. Photo by: Dena Flows (Creative Commons)
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Poletna šola z Zavodom NEFIKS –
Parla Italiano
Obveščamo vas o poletni šoli Zavoda NEFIKS.
Pridruži se nam na POLETNI ŠOLI, kjer boš z osvojenim znanjem povečal/a
svojo zaposljivost. Zate organiziramo začetni tečaj Italijanskega jezika in
kreativne Projektne delavnice z delodajalci.
KDAJ? Od 9.7.2018 do 20.7.2018, (od ponedeljka do petka) med 9.00 in
15.00.
KJE? V prostorih KGŠ v Novi Gorici.
Prijave zbiramo do 6.7.2018 oz. do zapolnitve mest. Število mest je
omejeno, zato pohiti s prijavo.
Prijave zbiramo na https://app.nefiks.si/activity/1034 ali
na nefiks@nefiks.si.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada.

